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GLOBAAL DENKEN. LOKAAL HANDELEN.
Hanwha Q CELLS biedt een uitgebreide productfolio van zon-
nemodules en -cellen, tot complete systemen voor private 
dakconstructies, industriële en commerciële dakconstructies 
en tot sleutelklare zonne-energiecentrales. We ontwikkelen en 
testen onze producten in onze bedrijfscentrale voor technologie 
en innovatie in Duitsland en laten deze hier rijpen. Ze worden 
vervaardigd op onze internationale vervaardigingsstandplaatsen 
en via ons wereldwijd verkoopnetwerk gecommercialiseerd.

TECHNOLOGISCH-FINANCIËLE ALLIANTIE
Sinds oktober 2012 is Hanwha Q CELLS deel van de Hanwha 
Group. De in 1952 opgerichte Hanwha Group is één van de 
acht grootste concerns in Zuid-Korea. Tot de groep behoren 56 
Zuid-Koreaanse en 190 internationale dochtermaatschappijen 
uit de drie kernactiviteiten Productie en bouwwezen, Financiën 
en Diensten en vrije tijd. Door deze sterke en permanent gesloten 
alliantie zijn we niet alleen technologisch, maar ook financieel 
uitstekend opgesteld voor de toekomst.

HANWHA Q CELLS
DUITSE KWALITEIT ONTMOET
KOREAANSE FINANCIËLE KRACHT
VOOR HANWHA Q CELLS IS FOTOVOLTAÏEK MEER DAN SLECHTS EEN PRODUCT.
ZE IS DE SLEUTELTECHNOLOGIE VOOR EEN BETROUWBARE, PRESTATIESTERKE EN
DUURZAME ENERGIETOEVOER VANDAAG – VOOR HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE GENERATIES.
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GLOBAAL NETWERK, DUITSE KWALITEIT
Als grootste fotovoltaïsche fabrikant van zonnemodules, zonnecellen en fv-systemen 
van Europa overtuigt Hanwha Q CELLS met toonaangevende technologie, financiële 
bescherming en een wereldwijd netwerk – voor een veilige energietoevoer en een 
zuivere toekomst.

Hanwha Q CELLS:
 � is German Engineering uit Bitterfeld-Wolfen, Duitsland.
 � Is gegarandeerde kwaliteit met een uitstekend lage moduledegradatie 
dankzij 12-jarige productgarantie en 25-jarige lineaire prestatiegarantie.

 � is de eerste fabrikant van zonnemodules, die succesvol deelneemt 
aan het Quality Tested programma van het Duitse, onafhankelijke 
certificeringsinstituut VDE. Voor de eerste keer zijn daarbij herhaalde 
controles voorgeschreven.

 � beheert het grootste technologie- en modultetestcentrum van de 
branche en een eigen, VDE-gecertificeerd testlabor.

 � test zijn producten onder extreme klimaatomstandigheden zoals 
tropische vochtigheid, woestijnhitte en arctische koude.

VEREISTE TESTS IEC CERTIFICERING VDE QUALITY TESTED Q CELLS KWALITEITSPROGRAMMA

Testfrequentie eenmalig, enkel bij  
eerste certificering

continue test, 
1/4-jaarlijkse controle

continue test en controle

Wisseltemperatuurtest (TC) 200 cycli 400 cycli extra tests

Vochtigheidscontrole (DH) 1.000 u 1.500 u extra tests

Vochtigheid 10 cycli 10 cycli 30 cycli

Belastingspoging  dynamische lasttest
(conform UV-test, voor TC & HF)

extra tests

Hot-spot test   100 % van de  celproductie

EL Test enkel certificeringsmodule 100 % van de  moduleproductie 100 % EL-inspectie met hoge resolutie

PID test – – Controle van de wekelijkse productie

ANTI PID TECHNOLOGY
(APT)

HOT-SPOT PROTECT
(HSP)

TRACEABLE QUALITY
(TRA.Q™)

RENDEMENTSGARANTIE

ANTI LID TECHNOLOGY
(ALT) 





Quality Tested

ID. 40032587

hoge betrouwbaarheid
geringe degradatie
regelmatige
productcontrole

NL

TRAP 1 – OPBRENGSTZEKERHEID
Sinds 2011 bestaat de Q CELLS opbrengstzekerheid als garantie 
voor de betrouwbaarheid van onze producten. Ze combineert de 
gegarandeerde PID-resistentie, Anti LID Technology, de bescherming 
tegen hot-spots en de beveiliging tegen vervalsing van producten 
van ons bedrijf.

TRAP 2 – EENMALIGE CERTIFICERINGSTESTS
De tweede trap omvat de internationale tests voor de eerste certi-
ficering, bijv. conform IEC, CSA / UL, MCS, JET en Kemco. Deze 
garanderen de elektrische zekerheid van de modules en de zekerheid 
van hun constructie conform de internationale standaards.

TRAP 3 – VDE QUALITY TESTED 
Het „VDE Quality Tested“-programma breidt de tests uit voor de 
eerste certificering. Bijkomend garanderen herhaalde kwartaaltests 
op elk moment een continue kwaliteit- en productzekerheid.

TRAP 4 – Q CELLS KWALITEITSPROGRAMMA
Q CELLS' intern kwaliteitsprogramma verzekert dat alle producten 
dagelijks voldoen aan de hoge vereisten van ons bedrijf.

HANWHA Q CELLS
GECERTIFICEERDE KWALITEIT
EEN HOGE KWALITEIT BETEKENT VOOR ONZE PRODUCTEN DAT ZE BESCHIKKEN 
OVER EEN LANGE LEVENSDUUR EN UITSTEKENDE TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN. 
DAAROM SPEELT HET THEMA KWALITEITSZEKERING BIJ ONS DE BESLISSENDE ROL.

Q CELLS
DE VIER KWALITEITSTRAPPEN
ALVORENS EEN PRODUCT DE MERKNAAM "Q CELLS" VERDIENT, MOET HET VIER 
ONAFHANKELIJKE KWALITEITSPROGRAMMA'S DOORLOPEN EN DOORSTAAN:
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Optimaal gepositioneerde, 
grote ontwateringsopeningen 
tegen vorstschade

Robuuste, met MC4 
combineerbare aansluitstekker

Design geoptimaliseerde aansluitdoos
voor verhoogde energie-opbrengsten
en corrosieveiligheid

Stevige silicone verbinding voor uitste-
kende stabiliteit en houdbaarheid

Hoog kwalitatieve achterzijdefolie 
voor permanente verzegeling

Hoge prestatieklassen met positieve 
sortering voor geringe stroomproductie-
kosten (LCOE) en hoge terugstroombe-
stendigheid

OP DETAILS VERLIEFD –
DE NIEUWE G4 ZONNEMODULES

Q CELLS opbrengstzekerheid
 � Anti PID Technology (APT) 
tegen prestatieverlies door 
potentiaal geïnduceerde degradatie

 � Hot-spot Protect tegen het gevaar 
van modulebrand

 � Tra.QTM laseraanduiding 
voor meer zekerheid tegen vervalsing

 � Anti LID (ALT) tegen prestatieverliezen 
door licht geïnduceerde degradatie 
bij monokristallijne zonnecellen

32 mm hightech-frame 
voor wind- en sneeuwlasten
tot 4.000 / 5.400 Pa (IEC)

Verlaagde frameranden
voorkomen het vastzetten
van mos en vuil

Hoogwaardige in de sol-gel
roller coating verwerkte
antireflexietechnologie voor 
hogere opbrengsten, homogene
optiek en langdurige stabiliteit

Geoptimaliseerde, gelijkmatige
celafstanden voor prestatieverhoging 
en het vermijden van microscheuren
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INNOVATIE EN
UITSTEKENDE
PRESTATIE

Private 
dakconstructies

TECHNISCHE GEGEVENS
Type 60-cellen-module
Prestatie Tot max. 305 Wp
Efficiëntie Tot max. 18,6 %
Sortering +5 / -0 W

UW VOORDELEN
 � Hoge zekerheid door ammoniak resistente 
aansluitdoos en robuuste stekker

 � Uitstekende stabiliteit: getest voor windlasten 
tot max. 4.000 Pa en sneeuwlasten tot max. 5.400 Pa.

 � Tot max. 10 % gereduceerde logistieke kosten en 
opslagkosten tegenover de G3-generatie

 � Geoptimaliseerd design met 32 mm framehoogte
 � Eenvoudige installatie met een gewicht van slechts 18,8 kg.

Q.PEAK-G4.1
De nieuwe hogerendementsmodule Q.PEAK-G4.1 is de ideale oplossing
voor private dakconstructies, dankzij zijn innovatieve celtechnologie
Q.ANTUM. Het wereldrecord-celdesign werd ontwikkeld om een
uitstekende prestatie onder reële omstandigheden te behalen – zowel bij 
lage stralingsintensiteit, alsook op heldere, hete zomerdagen.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Type 60-cellen-module
Prestatie Tot max. 295 Wp
Efficiëntie Tot max. 18,0 %
Sortering +5 / -0 W

UW VOORDELEN
 � Hoge zekerheid door ammoniak resistente 
aansluitdoos en robuuste stekker

 � Uitstekende stabiliteit: getest voor windlasten 
tot max. 4.000 Pa en sneeuwlasten tot max. 5.400 Pa.

 � Tot max. 10 % gereduceerde logistieke kosten en 
opslagkosten tegenover de G3-generatie

 � Geoptimaliseerd design met 32 mm framehoogte
 � Eenvoudige installatie met een gewicht van slechts 18,8 kg.

ESTHETIEK EN  
UITSTEKENDE  
PRESTATIE

De nieuwe hogerendementsmodule Q.PEAK BLK-G4.1 met monokristal-
lijne Q.ANTUM celtechnologie, is de perfecte combinatie van kracht en 
esthetiek voor uw private dakconstructie. Deze behaalt een uitstekende 
prestatie onder alle omstandigheden – zowel bij lage straling in de winter, 
alsook op hete zomerdagen.

Private 
dakconstructies

Q.PEAK BLK-G4.1
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Commerciële en 
industriële dakcon-
structies

Private 
dakconstructies

TECHNISCHE GEGEVENS
Type 60-cellen-module
Prestatie Tot max. 285 Wp
Efficiëntie Tot max. 17,4 %
Sortering +5 / -0 W

UW VOORDELEN
 � Hoge zekerheid door ammoniak resistente 
aansluitdoos en robuuste stekker

 � Uitstekende stabiliteit: getest voor windlasten 
tot max. 4.000 Pa en sneeuwlasten tot max. 5.400 Pa.

 � Tot max. 10 % gereduceerde logistieke kosten en opslag-
kosten tegenover de G3-generatie

 � Geoptimaliseerd design met 32 mm framehoogte
 � Eenvoudige installatie met een gewicht van slechts 18,8 kg.

VEELZIJDIG TEGEBRUIKEN
EN BETROUWBAAR

De polykristallijne hogerendementsmodule Q.PLUS BFR-G4.1 is, dankzij 
zijn innovatieve celtechnologie Q.ANTUM, de ideale oplossing voor alle toe-
passingen. Het wereldrecord-celdesign werd ontwikkeld om de uitstekende 
prestatie onder reële omstandigheden te behalen - zowel bij lage stralings-
intensiteit, alsook op heldere, hete zomerdagen.

Q.PLUS BFR-G4.1

Zonne-energiecen-
trales 
op vrije vlakken
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Q.ANTUM VOORSPRONG –  
MEER OPBRENGST.MEER PROFIJT. MEER VOOR U.
Uiteindelijk telt slechts één ding: Hoeveel stroom produceert 
uw fv-installatie in het totaal gedurende de volledige dag- en 
jaarverloop – en tegen welke kosten. Q.ANTUM optimaliseert de 
tot volle ontwikkeling gekomen en kostenefficiënte kristallijne 

 
 
siliciumtechnologie om u de beste prijs-kwaliteitsverhouding te 
bieden. De combinatie van hoge efficiëntie, hoge prestatieklassen 
en maximale opbrengsten tegen optimale condities garandeert 
u een rendabele werking met de zon.

Optimaliseren in plaats van maximaliseren: Bij de Q.ANTUM 
celtechnologie wordt de achterzijde van de zonnecel met functi-
onele nanolagen uitgerust, die als een optische spiegel werken: 
Tot dusver ongebruikte zonnestralen kunnen nu worden gere-
flecteerd en in stroom worden omgezet. Daardoor verbeteren 
de elektrische eigenschappen en de efficiëntie onder reële 
omstandigheden stijgt significant.

Q.ANTUM CHRONIK – ONDERZOEK. ONTWIKKELING. SERIE.
Hoogste rendement in serie: In 2011 zorgde de Q.ANTUM 
celtechnologie met 19,5 % voor een rendementwereldrecord 
voor kristallijne zonnecellen. Sinds 2012 produceert Q CELLS 
Q.ANTUM in serie en kan daardoor zonnemodules van de 
hoogste prestatieklassen aanbieden. De PHOTON moduletest 
in 2013 en 2014 verkozen de Q.PRO-G2 235 Wp zonnemodule 
reeds  als beste van alle geteste polykristallijne zonnemodules 
- de actuele Q.PLUS BFR-G4.1 met Q.ANTUM celtechnologie  

overtreft zelfs alle relevante prestatie- en opbrengstwaarden van 
de PHOTON-winnaarsmodule. In 2015 brak Q CELLS met een 
polykristallijne zonnemodule voor de eerste keer de 300 Wp-
grens en behaalde zodoende reeds een modulerendement van 
19,5 % – opnieuw een wereldrecord. Sinds 2017 produceert 
Q CELLS zonnemodules met 300 Wp in serie voor zijn klanten, 
gebaseerd op de Q.ANTUM technologie.

HOGERE PRESTATIEKLASSEN
Dankzij Q.ANTUM technology bieden 
Q CELLS zonnemodules meer presta-
tie per oppervlak en zodoende hogere 
opbrengsten bij lagere BOS-kosten.

TEMPERATUURCOËFFICIËNT
Zelfs op hete dagen produceren 
Q CELLS zonnemodules 
betrouwbare opbrengsten en 
verliezen minder efficiëntie 
dan standaard zonnemodules.

ZWAKLICHTVERHOUDING
Hoge opbrengsten bij lage stralingsin-
tensiteit bijv. tijdens zonsop- en zons-
ondergang en bij bewolking, maar ook 
in de herfst en winter als de zon vlak 
boven de horizon staat.

Q.ANTUM VERBINDT DE BESTE EIGENSCHAPPEN VAN ALLE BEKENDE CELTECHNOLOGIEËN 
EN BEHAALT ZO HOGE PRESTATIEWAARDEN ONDER REËLE OMSTANDIGHEDEN TEGEN LAGE 
STROOMPRODUCTIEKOSTEN (LCOE).

Q.ANTUM CELTECHNOLOGIE
MEER OPBRENGST DOOR
LAGE STROOM- 
PRODUCTIEKOSTEN

Q.ANTUM PHYSIK
MEER LICHT.
MEER PRESTATIE.
MEER STROOM.

Kristallijne standaard zonnecel Q CELLS Q.ANTUM celtechnologie

Power
ReflectorAluminium 

achterzij-
decontact

Silicium

Aluminium 
achterzij-
decontact

Silicium

NL

Kristallijne standaard zonnecel Q CELLS Q.ANTUM celtechnologie

Power
ReflectorAluminium 

achterzij-
decontact

Silicium

Aluminium 
achterzij-
decontact

Silicium

NL
DE Q.ANTUM CELTECHNOLOGIE IN DETAIL

Middag AvondMorgen

Betere
temperatuurverhouding

17 % meer vermogen

Betere
zwaklichtverhouding

Opbrengst
standaardmodule

260 Wp

Opbrengst Q CELLS
zonnemodule 305 Wp met

Q.ANTUM Technology

OP
BR

EN
GS

T

NL
OPBRENGST IN DAGVERLOOP MET Q.ANTUM TECHNOLOGY
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BESTE POLYKRISTALLIJNE ZONNEMODULE OP DE MARKT
Het door het gerenommeerde vaktijdschrijft PHOTON geteste 
Q.PRO-G2 235 Wp zonnemodule behaalde de hoogste performan-
ce ratio (93,6 %) en de beste specifieke opbrengst van alle getes-

te polykristallijne zonnemodules. Zo heeft de Q CELLS zonne-
module zich dankzij innovatie en kwaliteit onder reële omstan-
digheden duidelijk van de concurrentie afgezet.  

UITSTEKENDE PRESTATIE 
BIJ WEINIG LICHT
Slechts gering efficiëntiever-
lies bij zwakke zonnestralen.

OPTIMALE 
TEMPERATUURVERHOUDING
Dankzij een temperatuur- 
coëfficiënt (Pmpp) van 
-0.39 % / K produceren
Q CELLS zonnemodules
betrouwbare opbrengsten ook
bij hoge temperaturen.

INVESTERINGSZEKERHEID
12 jaar productgarantie en 
25 jaar lineaire
prestatiegarantie

Q CELLS 
OPBRENGST ZEKERHEID
Geen prestatieverlies 
dankzij Anti PID en Anti 
LID Technology, Tra.QTM 
en Hot-spot Protect.

Bron: http://www.photon.info/photon_lab_modul_YM_results_en.photonSP
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Vergeleken met Hanwha Q CELLS (%)

900

975

1050

1125

1200

TrinaRecJinko
Solar

Solar
World

Sunpower JA Solar Yingli SuntechSolarwattRenesola SharpIBC Solar

1162,3 1156,3 1141,6 1141,5 1138 1133,1 1127,7 1125,5 1120 1118,9 1107,4 1104,1 1080

-0,52% -1,81% -1,82% -2,14% -2,58% -3,07% -3,30% -3,78% -3,88% -4,96% -5,27% -7,62%

Q CELLS
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SNELLE LEVERING OP MAAT
We leveren u zonnemodules direct af fabriek 
in uw magazijn of direct op uw huidige 
bouwplaats. Geniet als partner bijkomend 
van de mogelijkheid op kleinere levering-
seenheden.

TRAININGSPROGRAMMA 
VOOR PROFESSIONELEN
Neem deel aan onze speciale installa-
teur-trainings en ervaar alles over de voor-
delen van onze hoogwaardige Q CELLS 
producten. 

PERSOONLIJKE BEGELEIDING
Uw directe contactpersoon bij Q CELLS 
staat u steeds voor alles ter beschikking. 
Bijkomend beantwoorden onze gekwalifi-
ceerde medewerkers al uw vragen over uw 
order, de levering en technische details.

MARKETING SUPPORT
We helpen u graag bij de commercialisering 
van onze Q CELLS producten, bijvoorbeeld 
door het beschikbaar stellen van geïndivi-
dualiseerde marketingmaterialen, of on-
dersteunen u bij uw klantenevents. Samen 
vinden we de voor uw belangen passende 
oplossing - neem gewoon contact met ons op.

DE Q.PRO ZONNEMODULE VAN DE TWEEDE GENERATIE VAN Q CELLS IS BIJ DE 
PHOTON OPBRENGSTTEST IN 2014 ALS POLYKRISTALLIJNE MODULE MET DE HOOGSTE 
OPBRENGST OVER HET JAAR GEBLEKEN.

Q CELLS ZONNEMODULES
PRODUCEREN UITSTEKENDE 
OPBRENGSTEN
NIET ALLEEN OP PAPIER

ONDER SERVICE VERSTAAN WE VEEL MEER DAN SLECHTS EEN TELEFOONGESPREK.
WE STAAN ONZE KLANTEN NIET ALLEEN BIJ MET ONS TECHNISCH ADVIES, MAAR BIEDEN 
U OP ALLE VLAKKEN EEN UITGEBREID SERVICE-AANBOD.

Q CELLS SERVICES
OP ONS KUNT U VERTROUWEN

PROGRAMMA VOOR INSTALLATEURS:  
WORD Q.PARTNER 
Als Q.PARTNER van Q CELLS geniet u van 
een sterk globaal merk, excellente producten 
en uitstekende componenten. Door omvang-
rijke marketingondersteuning, professionele 
trainingsprogramma's, aantrekkelijke service 
en condities verzekert u zich van de langdu-
rige voordelen van een sterke partnerschap. 
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CANHA, PORTUGAL
13,3 MWp
Het zonnepark in Canha, Portugal, beschikt met 50.876 zonne-
modules van het type Q.PRO-G3 over een prestatie van 13,3 MWp. 
Ons systeem Q.MEGA werd verbouwd met 1,4-MWp-DC-blokken. 
De bouwtijd voor dit project waarvoor Hanwha Q CELLS ook in het 
kader van een O&M-contract de werking en de instandhouding 
overneemt, bedroeg slechts 6 weken. 

STOWBRIDGE, GROPT-BRITTANNIË
24,3 MWp
Het zonnepark Stowbridge in het zuidwesten van Groot-Brittannië 
werd begin 2014 in slechts 12 weken op basis van ons systeem 
Q.MEGA opgericht. Zonnemodules van het type Q.PRO-G3 van 
de prestatieklassen 255 tot 265 Wp, opvolger van de beste 
polykristallijne zonnemodules van de opbrengsttest in 2014 
van het tijdschrift Photon, werden verbouwd.

GUAYAMA, PUERTO RICO 
30,0 kWp
De zonne-installatie met 120 Q.PRO BFR-G3 250 Wp zonne-
modules voorziet de kerk San Antonio de Padua in Guayama 
van elektrische stroom. De installateur Juapi Project Services 
LLC hechtte bij het kiezen van de modules groot belang aan 
houdbaarheid en hoge opbrengsten bij hete omstandigheden. De 
straling is dankzij de Caraïbische zon weliswaar zeer hoog, maar 
toch moeten de zonnemodules ook de sterke tropische stormen 
kunnen weerstaan.

KOPENHAGEN, DENEMARKEN
3,78 kWp
Voor de uitrusting van URBAN RIGGER, de eerste drijvende stu-
dentenwoningen, gaf Q CELLS Q.PLUS BFR-G4.1 zonnemodules. 
In de haven van Kopenhagen toont het URBAN RIGGER concept 
voordelige, mobiele, drijvende en CO2-neutrale woningen, die 
door de Deense sterarchitect Bjarke Ingels werd ontworpen en in 
2016 op de Biennale Architettura in Venetië werd voorgesteld.

ROTTERDAM, NEDERLAND
822 kWp
De grootste zonne-installatie van Rotterdam werd op opgesteld 
op het diepvries-goederenmagazijn van FrigoCare in Waalha-
ven. Op een dakoppervlak van 7.500 m² - de dimensie van een 
voetbalveld - werden 3.100 Q.PRO BFR-G4.1 zonnemodules 
geïnstalleerd, die een jaarlijkse stroomproductie van 750.000 kWh 
zullen verzekeren.

BAROSSA VALLEY SA, AUSTRALIË
90 kWp
Barossa Vintners benutten de zon niet alleen voor het rijpen van 
hun favoriete wijnen. De 90-kWp-zonne-installatie met Q CELLS 
modules zal het wijngoed bijkomend 22 % aan CO2-emissies en 
niet op zijn minst circa € 19.000 aan stroom- en onderhouds-
kosten besparen.

DAVOS, ZWITSERLAND
1,34 MWp
Deze dakconstructie ondersteunt het World Economic Forum om 
de milieu-invloeden tijdens de jaarlijkse ontmoeting in Davos te 
reduceren. "Ze produceert voldoende energie om de CO2-uitstoot 
met meer dan tien ton per jaar te verlagen: een volgende stap 
richting een klimaatneutrale toekomst", aldus Alois Zwinggi, 
Managing Director van het World Economic Forum

REFERENTIES

TICINO, ZWITSERLAND
450 kWp
De grootste industriële zonne-installatie van het kanton Tessin 
produceert met 1.800 van onze Q.PRO-G3 zonnemodules 
zuivere zonnestroom. De installatie werd in slechts zes weken 
geïnstalleerd en dekt met de volgende generatie van de Pho-
ton-testwinnaarsmodule het stroomverbruik van 110 huishoudens.



CONTACT

HANWHA Q CELLS GMBH
OT Thalheim
Sonnenallee 17 – 21
06766 Bitterfeld-Wolfen
Duitsland

TEL +49 (0)3494 66 99  –  23222
FAX +49 (0)3494 66 99  – 23000

E-MAIL sales@q-cells.com
WEB  www.q-cells.com
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